
TABEL COMPARATIV 
al proiectului de ordin al ministrului afacerilor interne privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 

140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne și a Ordinului 
ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor 

Interne, precum și încetarea aplicabilității unor dispoziții din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 154/2004 privind activitățile 
de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne 

 

Text în vigoare Text propus Motivație 

Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne 
Art. 1 – Prezentul ordin conține prevederi 
referitoare la: 
(…) 
 c) selecționarea polițiștilor, prevăzute în anexa 
nr. 3; 
(…) 

La articolul 1, după lit. c) se introduce o nouă 
literă, lit. c1), cu următorul cuprins: 
„c1) proba, normele și baremele pentru 
evaluarea performanței fizice, prevăzute în 
anexa nr. 31;” 

A fost conceput un traseu aplicativ, prin care 
sunt testate calitățile motrice de bază (viteză, 
îndemânare, rezistență și forță) ale persoanelor 
care intenționează să dobândească statutul de 
polițist. 

Art. 2 – Se aprobă modelele, conținutul și 
instrucțiunile de completare a următoarelor 
formulare: 
(…) 
o) „Model de borderou”, prevăzut în anexa nr. 
26. 
 

La articolul 2, după lit. o) se introduce o nouă 
literă, lit. p), cu următorul cuprins: 
„p) Tabel centralizator cu rezultatele obţinute 
de candidaţi în cadrul probei de evaluare a 
performanței fizice la concursurile pentru 
admiterea în instituţiile de învăţământ care 
pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum 
şi pentru ocuparea posturilor vacante, prevăzut 
în anexa nr. 27”. 

Pentru corelare cu prevederile anexei nr. 31 

Anexa nr. 2 – Art. 6 alin. (4) lit. a) – Criteriile 
specifice (…) sunt următoarele: 
a) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații 
și 1,65 m femeile; candidații pentru instituțiile de 
formare a ofițerilor și agenților de poliție de 
frontieră pentru specializarea marină trebuie să 
aibă înălțimea de minimum 1,60 m; 

La anexa nr. 2, litera a) a alineatului (4) al 
articolului 6 se abrogă. 

Reevaluarea necesității menținerii criteriului 
specific privind înălțimea, având în vedere: 
- înregistrarea unor cereri de acordare a unor 
derogări individuale de la criteriul specific de 
înălțime; 
- Sesizarea Consiliului Național pentru 
Combaterea Discriminării cu privire la 



 săvârșirea de către Ministerul Afacerilor 
Interne a faptelor prevăzute de art. 2 alin. (1) și 
(3) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv stabilirea de criterii 
discriminatorii care dezavantajează anumite 
persoane în raport cu altele. 
- Sesizarea instanțelor de judecată cu privire la 
suspendarea executării, cât și anularea 
prevederilor referitoare la criteriul specific 
privind înălțimea. 

Anexa nr. 2 – Art. 6 alin. (5) – Verificarea 
îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (4) lit. a) 
şi b) se realizează cu ocazia examinării medicale. 

La anexa nr. 2, alineatul (5) al articolului 6 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
(5) Verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut 
la alin. (4) lit. b) se realizează cu ocazia 
examinării medicale. 

Punere în acord a prevederilor ordinului în 
urma eliminării criteriului specific privind 
înălțimea 

Anexa nr. 2 – Art. 7 alin. (4) lit. a) – Nu pot fi 
recrutate în vederea încadrării directe ca polițist, 
persoanele care se află în următoarele situații: 
    a) nu îndeplinesc condiția prevăzută la art. 6 
alin. (4) lit. a), cu excepția candidaților recrutați 
în vederea încadrării directe pe posturi didactice, 
posturi prevăzute cu specialități medicale, 
precum și sportivii de performanță; 

La anexa nr. 2, litera a) a alineatului (4) al 
articolului 7 se abrogă. 

Motivarea a fost prezentată la art. 6 alin. (4) lit. 
a) din anexa nr. 2. 

Anexa nr. 2 – Art. 7 alin. (6) – Verificarea 
cerințelor prevăzute la alin. (3) lit. b) și alin. (4) 
lit. a) și b) se realizează cu ocazia examinării 
medicale. 

La anexa nr. 2, alineatul (6) al articolului 7 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
(6) Verificarea cerințelor prevăzute la alin.(3) 
lit. b) și alin. (4) lit. b) se realizează cu ocazia 
examinării medicale. 

Punere în acord a prevederilor ordinului în 
urma eliminării criteriului specific privind 
înălțimea 

Anexa nr. 3 – Art. 1 – (1) Selecționarea 
candidaților pentru admiterea în instituțiile de 
învățământ postliceal ale MAI pe locurile 

La anexa nr. 3, după alineatul (2) al articolului 
1 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 

Punere în acord a prevederilor ordinului în 
urma introducerii anexei nr. 31 care stabilește 
proba, normele şi baremele pentru evaluarea 



destinate formării inițiale a polițiștilor se face 
potrivit metodologiei - cadru privind organizarea 
și desfășurarea concursurilor de admitere în 
instituțiile de învățământ ale MAI, elaborată de 
DGMRU, metodologiei specifice întocmite de 
inspectoratul general beneficiar, precum și pe 
baza reglementărilor Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice. 
    (2) Selecționarea candidaților pentru 
admiterea în Academia de Poliție "Alexandru 
Ioan Cuza" se face potrivit metodologiei 
elaborate de această instituție, cu acordul 
inspectoratelor generale beneficiare și cu avizul 
DGMRU. 

„(3) Evaluarea performanţei fizice a 
candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de 
învăţământ care pregătesc personal pentru 
nevoile MAI se face potrivit probei, normelor 
şi baremelor prevăzute în anexa nr. 31. ” 

performanței fizice.  
 
 
 

Anexa nr. 3 – Art. 28  
(1) Evaluarea performanței fizice se face potrivit 
normelor și baremelor specifice prevăzute de 
ordinul ministrului afacerilor interne privind 
activitățile de educație fizică și sport în MAI. 
(2) La evaluarea performanței fizice se aplică 
acele probe care sunt relevante pentru măsurarea 
performanțelor fizice necesare îndeplinirii 
atribuțiilor postului. 

La anexa nr. 3, alineatul (2) al articolului 28 se 
abrogă. 

 

Pentru corelarea normelor, având în vedere 
faptul că pentru evaluarea performanței fizice 
va fi aplicată o probă unică. 

Anexa nr. 3 – Art. 39 – (1) Aprecierea 
rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs 
se face cu note de la 1 la 10. 
    (2) Nota de promovare a fiecărei probe de 
concurs este minimum 7,00. Proba de evaluare a 
performanței fizice se apreciază şi se 
promovează potrivit normelor şi baremelor 
specifice prevăzute de ordinul ministrului 
afacerilor interne privind activităţile de educaţie 
fizică şi sport în MAI. 

La anexa nr. 3, alineatele (1) și (2) ale 
articolului 39 se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 (1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei 
probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. 
Nota de promovare a fiecărei probe de concurs 
este minimum 7,00. 
(2) Proba de evaluare a performanței fizice se 
promovează potrivit prevederilor din anexa nr. 
31. 

Punere în acord a prevederilor ordinului în 
urma introducerii anexei nr. 31 care stabilește 
proba, normele şi baremele pentru evaluarea 
performanței fizice.  
 



(…) (…) 
Anexa nr. 3 – Art. 50 – Proba de evaluare a 
performanței fizice se apreciază și se notează 
potrivit normelor și baremelor specifice 
prevăzute de ordinul ministrului afacerilor 
interne privind activitățile de educație fizică și 
sport în Ministerul Afacerilor Interne, care se 
afișează și se aduc la cunoștința candidaților 
înaintea începerii probei. 
 

La anexa nr. 3, articolul 50 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 50 – (1) Proba de evaluare a performanţei 
fizice se apreciază şi se notează potrivit 
normelor şi baremelor specifice prevăzute de 
anexa nr. 31, care se afişează şi se aduc la 
cunoştinţa candidaţilor înaintea începerii 
probelor. 
(2) Rezultatele obţinute de candidaţi în cadrul 
probei de evaluare a performanței fizice se 
consemnează în tabelul centralizator prevăzut 
în anexa nr. 27.” 

Punere în acord a prevederilor ordinului în 
urma introducerii anexei nr. 31 care stabilește 
proba, normele şi baremele pentru evaluarea 
performanței fizice.  
 

Anexa nr. 3 – Selecționarea polițiștilor După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, 
anexa nr. 31, având cuprinsul prevăzut în anexa 
nr. 1 la prezentul ordin. 

Stabilește proba, normele și baremele pentru 
evaluarea performanței fizice a candidaţilor la 
admiterea în instituţiile de învăţământ care 
pregătesc personal pentru nevoile MAI, 
precum şi ale candidaţilor recrutaţi în vederea 
ocupării prin concurs a posturilor vacante 

Anexa nr. 26 – Model de borderou După anexa nr. 26 se introduce o nouă anexă, 
anexa nr. 27, având cuprinsul prevăzut în anexa 
nr. 2 la prezentul ordin. 

Stabilește modelul de Tabel centralizator cu 
rezultatele obţinute de candidaţi în cadrul 
probei de evaluare a performanței fizice. 

Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne 
Art. 1 – Prezentul ordin conține prevederi 
referitoare la: 
 (…) 
 c) selecționarea cadrelor militare, prevăzute în 
anexa nr. 3; 
(…) 

La articolul 1, după lit. c) se introduc două noi 
litere, lit. c1) și c2), cu următorul cuprins: 
„c1) proba, normele și baremele pentru 
evaluarea performanţei fizice pentru candidații 
la concursurile pentru admiterea în instituţiile 
de învăţământ care pregătesc personal militar 
pentru nevoile MAI, precum şi pentru ocuparea 
posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu 
personal militar, cu excepția candidaților la 
concursurile de admitere pe locurile destinate 

A fost conceput un traseu aplicativ, diferențiat 
în funcție de specificul atribuțiilor exercitate, 
prin care sunt testate calitățile motrice de bază 
(viteză, îndemânare, rezistență și forță) ale 
persoanelor care intenționează să dobândească 
statutul de cadru militar. 



Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență sau la concursurile pentru ocuparea 
posturilor vacante prevăzute în statele de 
organizare ale acestuia și ale unităților 
subordonate, sunt prevăzute în anexa nr. 31;  
c2) proba, normele și baremele pentru evaluarea 
performanţei fizice pentru candidații la  
concursurile pentru admiterea în instituţiile de 
învăţământ care pregătesc personal militar 
pentru nevoile MAI, pe locurile destinate 
formării inițiale a personalului militar al 
Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență, precum şi pentru ocuparea posturilor 
vacante din statele de organizare ale 
Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență și ale unităților subordonate acestuia, 
prevăzute a fi încadrate cu personal militar, 
sunt prevăzute în anexa nr. 32.” 

Art. 2 – Se aprobă modelele, conținutul și 
instrucțiunile de completare ale formularelor: 
(…) 
o) „Model de borderou”, prevăzut în anexa nr. 
26. 
 

La articolul 2, după lit. o) se introduc două noi 
litere, lit. p) și q), cu următorul cuprins: 
„p) „Tabel centralizator cu rezultatele obţinute 
de candidaţi în cadrul probei de evaluare a 
performanțelor fizice la concursurile pentru 
admiterea în instituţiile de învăţământ ale MAI 
care pregătesc personal militar pentru nevoile 
MAI, pe locurile destinate formării inițiale a 
personalului militar, precum şi pentru ocuparea 
posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu 
personal militar, cu excepția celor din statele de 
organizare ale Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență și ale unităților subordonate 
acestuia”, prevăzut în anexa nr. 27; 
q) „Tabel centralizator cu rezultatele obţinute 

Pentru corelare cu prevederile anexelor nr. 31 
și 32 



de candidaţi în cadrul probei de evaluare a 
performanțelor fizice la concursurile pentru 
admiterea în instituţiile de învăţământ care 
pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, 
pe locurile destinate formării inițiale a 
personalului militar al Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență, precum şi pentru 
ocuparea posturilor vacante din statele de 
organizare ale Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență și ale unităților subordonate 
acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal 
militar”, prevăzut în anexa nr. 28”. 

Anexa nr. 2 – Art. 7 alin. (1) lit. b) – Criteriile 
specifice (…) sunt următoarele: 
(…)     
b) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații 
și 1,65 m femeile; 

La anexa nr. 2, litera b) a alineatului (1) al 
articolului 7 se abrogă. 

În considerarea eliminării criteriului specific 
privind înălțimea aplicabil persoanelor care 
intenționează să dobândească statutul de 
polițist, se impune și reevaluarea criteriului 
prevăzut de Ordinul m.a.i. nr. 177/2016.  

Anexa nr. 2 – Art. 7 alin. (2) – Verificarea 
cerințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se 
realizează cu ocazia examinării medicale. 

La anexa nr. 2, alineatul (2) al articolului 7 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
(2) Verificarea cerințelor prevăzute la alin. (1) 
lit. c) se realizează cu ocazia examinării 
medicale. 

Punere în acord a prevederilor ordinului în 
urma eliminării criteriului specific privind 
înălțimea. 

Anexa nr. 2 – Art. 10 alin. (1) lit. a) – 
Candidații recrutați în vederea încadrării directe 
care intenționează să dobândească statutul de 
cadru militar trebuie să îndeplinească și 
următoarele criterii specifice: 
    a) au înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 
1,65 m femeile, cu excepția candidaților recrutați 
în vederea încadrării directe pe posturi didactice 
și posturi prevăzute cu specialități medicale; 

La anexa nr. 2, litera a) a alineatului (1) al 
articolului 10 se abrogă. 
 

Motivarea a fost prezentată la art. 7 alin. (1) lit. 
b) din anexa nr. 2. 

Anexa nr. 2 – Art. 10 alin. (2) – Verificarea 
cerințelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se 

La anexa nr. 2, alineatul (2) al articolului 10 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

Punere în acord a prevederilor ordinului în 
urma eliminării criteriului specific privind 



realizează cu ocazia examinării medicale. (2) Verificarea cerințelor prevăzute la alin. (1) 
lit. b) se realizează cu ocazia examinării 
medicale. 

înălțimea 

 Anexa nr. 3 – Art. 1 – (1) Selecționarea 
candidaților pentru admiterea în instituțiile de 
învățământ postliceal ale MAI pe locurile 
destinate formării inițiale a cadrelor militare se 
face potrivit metodologiei-cadru privind 
organizarea și desfășurarea concursurilor de 
admitere în instituțiile de învățământ ale MAI, 
elaborată de DGMRU, metodologiei specifice 
întocmite de inspectoratul general beneficiar, 
precum și pe baza reglementărilor Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice. 
    (2) Selecționarea candidaților pentru 
admiterea în Academia de Poliție "Alexandru 
Ioan Cuza" se face potrivit metodologiei 
elaborate de această instituție, cu acordul 
inspectoratelor generale beneficiare și cu avizul 
DGMRU. 

 
La anexa nr. 3, după alineatul (2) al articolului 
1 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Evaluarea performanţei fizice a 
candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de 
învăţământ care pregătesc personal pentru 
nevoile MAI se face potrivit probei, normelor 
şi baremelor prevăzute în anexa nr. 31 sau, după 
caz, în anexa  nr. 32.” 
 

Punere în acord a prevederilor ordinului în 
urma introducerii anexelor nr. 31 și  32 care 
stabilesc probele, normele şi baremele pentru 
evaluarea performanței fizice.  
  

Anexa nr. 3 – Art. 28 – (1) Evaluarea 
performanței fizice se face potrivit normelor și 
baremelor specifice prevăzute de ordinul 
ministrului afacerilor interne privind activitățile 
de educație fizică și sport în MAI. 
(2) La evaluarea performanței fizice se aplică 
acele probe care sunt relevante pentru măsurarea 
performanțelor fizice necesare îndeplinirii 
atribuțiilor postului. 

La anexa nr. 3, alineatul (1) al articolului 28 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Evaluarea performanţei fizice se face 
potrivit probei, normelor şi baremelor specifice 
prevăzute de anexa nr. 31 sau, după caz, de 
anexa nr.  32.” 
La anexa nr. 3, alineatul (2) al articolului 28 se 
abrogă. 
 

Pentru corelarea normelor, având în vedere 
faptul că pentru evaluarea performanței fizice 
va fi aplicată o probă unică. 

Anexa nr. 3 – Art. 39 – (1) Aprecierea 
rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs 
se face cu note de la 1 la 10. 
    (2) Nota de promovare a fiecărei probe de 

La anexa nr. 3, alineatele (1) și (2) ale 
articolului 39 se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei 

Punere în acord a prevederilor ordinului în 
urma introducerii anexelor nr. 31 și  32 care 
stabilesc probele, normele şi baremele pentru 
evaluarea performanței fizice.  



concurs este minimum 7,00. Proba de evaluare a 
performanței fizice se apreciază şi se 
promovează potrivit normelor şi baremelor 
specifice prevăzute de ordinul ministrului 
afacerilor interne privind activităţile de educaţie 
fizică şi sport în MAI. 
(…) 

probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. 
Nota de promovare a fiecărei probe de concurs 
este minimum 7,00. 
(2) Proba de evaluare a performanței fizice se 
promovează potrivit prevederilor anexei nr. 31 
sau, după caz, anexei nr. 32. 
(…) 

 

Anexa nr. 3 – Art. 50 – Proba de evaluare a 
performanței fizice se apreciază și se notează 
potrivit normelor și baremelor specifice 
prevăzute de ordinul ministrului afacerilor 
interne privind activitățile de educație fizică și 
sport în Ministerul Afacerilor Interne, care se 
afișează și se aduc la cunoștința candidaților 
înaintea începerii probei. 

La anexa nr. 3, articolul 50 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 50 (1) Proba de evaluare a performanţei 
fizice se apreciază şi se notează potrivit 
normelor şi baremelor specifice prevăzute de 
anexa nr. 31 sau, după caz, de anexa  nr. 32, care 
se afişează şi se aduc la cunoştinţa candidaţilor 
înaintea începerii probei. 
(2) Rezultatele obţinute de candidaţi în cadrul 
probei de evaluare a performanței fizice se 
consemnează în tabelul centralizator prevăzut 
în anexa nr. 27 sau, după caz, în anexa nr. 28.” 

Punere în acord a prevederilor ordinului în 
urma introducerii anexelor nr. 31 și  32 care 
stabilesc probele, normele şi baremele pentru 
evaluarea performanței fizice.  
 

Anexa nr. 3 – Selecționarea cadrelor militare După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, 
anexele nr.31 și 32, având cuprinsul prevăzut în 
anexele nr. 3 și 4 la prezentul ordin. 

- anexa nr. 31 – Stabilește proba, normele și 
baremele pentru evaluarea performanţei fizice 
pentru candidații la concursurile pentru 
admiterea în instituţiile de învăţământ care 
pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, 
precum şi pentru ocuparea posturilor vacante 
prevăzute a fi încadrate cu personal militar, cu 
excepția candidaților la concursurile de 
admitere pe locurile destinate Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență sau la 
concursurile pentru ocuparea posturilor 
vacante prevăzute în statele de organizare ale 
acestuia și ale unităților subordonate; 
- anexa nr. 32 – stabilește Proba, normele și 



baremele pentru evaluarea performanţei fizice 
pentru candidații la concursurile pentru 
admiterea în instituţiile de învăţământ care 
pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, 
pe locurile destinate formării inițiale a 
personalului militar al Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență, precum şi pentru 
ocuparea posturilor vacante din statele de 
organizare ale Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență și ale unităților subordonate 
acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal 
militar. 

Anexa nr. 26 – Model de borderou După anexa nr. 26 se introduc două noi anexe, 
anexele nr. 27 și 28, având cuprinsul prevăzut 
în anexele nr. 5 și 6 la prezentul ordin. 

Stabilește modelele de Tabele centralizatoare 
cu rezultatele obţinute de candidaţi în cadrul 
probei de evaluare a performanței fizice. 

Ordinul m.a.i. nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne 
 La data intrării în vigoare a prezentului 

ordin, Ordinul ministrului administrației și 
internelor nr. 154/2004 privind activitățile de 
educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor 
Interne, cu modificările și completările 
ulterioare, își încetează aplicabilitatea în ceea 
ce privește probele, normele și baremele 
stabilite pentru verificarea performanțelor 
fizice ale candidaților la admiterea în instituțiile 
de învățământ care pregătesc personal pentru 
nevoile MAI, precum și ale candidaților 
recrutați în vederea ocupării prin concurs a 
posturilor vacante. 

Proba, normele și baremele pentru evaluarea 
performanței fizice a candidaţilor la admiterea 
în instituţiile de învăţământ care pregătesc 
personal pentru nevoile MAI, precum şi ale 
candidaţilor recrutaţi în vederea ocupării prin 
concurs a posturilor vacante sunt stabilite în 
Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 și în Ordinul m.a.i. 
nr. 177/2016 

 


